Klub volného času ZŠ Táborská

KROUŽKY 2021/2022
Nenechte své děti
nudit se doma!
V letošním roce jsme pro vás
opět připravili bohatou nabídku
kroužků.

Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům nejpozději do 24. září.
V případě, že se kroužek nenaplní, vyhrazujeme si právo jej neotevřít.

Zahajujeme již 4. října! Pospěšte si!
Kurzovné prosím uhraďte nejpozději do 25. října převodem na účet č. 47936041/0100, variabilní symbol
2021265. Do poznámky uveďte prosím název kroužku a jméno dítěte.

Školní kroužky
Kroužek

Cheerleaders
akrobacie

Cheerleaders

Lektor
Karel Červený

Nikola Horáčková

tanec

Badminton
I & II

Karel Červený

Místo a čas
Gymnastická Tv
Pondělí
15.30 – 16.30
Úterý
15.30- - 16.00
Gymnastická TV
Středa
14.00- 17.00
Pá
14.00 – 17.00
Míčová TV Pátek
14,15 – 15.15
15,30 – 16,30

Táboráček
školní pěvecký
sbor

Klavír
Kytara pro
začátečníky
Keramika

Bohužel
momentálně
nemáme nikoho,
kdo by
Táboráček vedl,
rádi bychom
činnost obnovili
co nejdříve.
Robert Tippman
Robert Tippman

Petra
Chmelařová

Učebna
Individuálně po
dohodě
Učebna
Individuálně po
dohodě

Věk

Cena za
pololetí

1.- 9. ročník
Dle rozpisu
podle věku

1500,Cena za
akrobacii i
cheer
dohromady

"Let´s go Bees!"
Připravujeme se na mistrák!
V případě schválení dotace
platíte pouze 1. pololetí
"Let´s go Bees!"

1.- 9.ročník
Připravujeme se na mistrák!

dle rozpisu
1. - 4.
ročník
5. - 9.
ročník

1000,-

Badminton vás bude bavit!
Nevěříte? Věřte!

Individuální
lekce

4000,-

Naučte se hrát pro radost!

Individuální
lekce

4000,-

Naučte se hrát pro radost!

1 800,(cena
včetně
materiálu)

Líbí se ti práce s hlínou,
výroba kachlíků, nádob a
figur? Přijď to zkusit!

Keramická dílna
Středa

Další informace

14.00 – 14.50

1. ročník,
začínající

15.00 – 15.50

2. , 3. třída

16.00 – 17.00

od 4. třídy
pokročilí

Pátek
14.00 – 15.00

mladší

15.30 – 16.30

starší
pokročilí

2100,-

Externí kroužky
Následující kroužky se konají v naší škole, ale poskytují je externí organizace. Je
tedy nutno dítě přihlásit přes jejich přihlášku – viz webové stránky, stejně tak
platíte přímo těmto organizacím – dle pokynů lektora.

Kroužek

Lektor

Místo a čas

Věk

Florbal I.
přípravka

Jiří Szebinovský

Míčová TV Pondělí
14,00 – 15.30
Středa
15,00 – 16,00

1. a 2.
ročník

Florbal II.
elévové

Jiří Szebinovský

Míčová TV Pondělí
15.30 – 16.30
Středa
16.00 – 17.30

3.- 4.
ročník

Cena za
pololetí
3000,(nebo
5500,- za
celý rok)

Další informace
Pod vedením zkušeného trenéra
pro vás bude hra s florbalkou
hračka!
Pod vedením zkušeného trenéra
pro vás bude hra s florbalkou
hračka! Budete se zúčastňovat i
mnoha turnajů.

Sokolovna

Basketbalová
přípravka
Sokol Nusle

Odborný lektor

Pondělí

M. Ferbasová

14.30 – 15.30

2. - 3.
ročník

500,-

Lektorka si děti vyzvedne
v družině a po skončení je zase
přivede.

840,- za 10
lekcí

Lektor si děti vyzvedne v družině
a po skončení je zase přivede.

Pátek

Inline bruslení

Odborný lektor
jsmeinline.cz

13.45 – 15.00

1. - 5.
ročník

již od 18. 9.
Gymn Tv
A. Kallusová

Středa

tancery@seznam.cz

14.20– 15.10

Street dance I

2300,1. - 4.
ročník

od 24. 1.
Gymn TV
A. Kallusová

Čtvrtek

tancery@seznam.cz

15.30 – 16.20

Street dance II
od 24. 1.

+ sleva pro
žáky, kteří
absolvovali
lekce ve 2.
pololetí
2019/20

Nauč se základy street dance,
choreografii – buď královnou, či
králem parketu.

2300,-

5. – 9.
ročník

+ sleva pro
žáky, kteří
absolvovali
lekce ve 2.
pololetí
2019/20

Nauč se základy street dance,
choreografii – buď královnou, či
králem parketu.

Gymn TV

Moderní balet

A. Kallusová

Středa

tancery@seznam.cz

15.30 – 16.20

2300,1.. – 7.
třída

od 24. 1.

+ sleva pro
žáky, kteří
absolvovali
lekce ve 2.
pololetí
2019/20

Moderní balet

Divadelní sál
1. stupeň
David Dubský

čtvrtek

Judo

začáteč
judoelite

Nauč se základy juda!

15.30 – 16.30
pokroč
16.30 – 17.30
Míčová Tv

Kriket

KriketovaAkademie.c
om

Čtvrtek
1. stupeň

Tallent.cz

Míčová Tv
úterý
16.30 – 18.00

Angličtina
pro 1. ročník

https://
www.polyglot.cz/cs/
detske-kurzy/

Učebna
pondělí
14.00 – 15.00

Angličtina
pro 2. ročník

https://
www.polyglot.cz/cs/
detske-kurzy/

Tenis

Nauč se základy kriketu!

15.30 – 16.30

Učebna
pondělí
15.00 – 16.00

1. stupeň

1. ročník

2. ročník

Nauč se základy tenisu!

4800,na celý rok

4800,na celý rok-

Učebna

Šachy

Odborný lektor
Úterý
info@sachovykrouzek.cz

Vedanasbavi.cz

Kdo má
chuť

Čtvrtek
14 - 15

1. - 4. třída

1690,-

Středa
14.00 – 15.00

1. a 2.
třída

50,- Kč

Pavel Kolář

Biblické příběhy

Husův sbor

Naučte se anglicky hravě a
zábavně.
Zkušená česká lektorka.
Materiály na výuku v ceně.
Šachy jsou hrou králů!

950,-

14.00 – 14.45

Věda nás baví

Základy angličtiny – první setkání
s angličtinou, hry, písničky!
Zkušená česká lektorka.
Materiály na výuku v ceně.

Minivolejbal,
volejbalová
přípravka

trenéři TJ Sokol
Praha Vršovice
volejbal.vrsovice
@gmail.com

Čt 16:00 17:00
tělocvična

děvčata
4.-6 .třída

1300,-

tel. : 721361301

Pavel Srb

Řezbářství

Sportovní
všestrannost

kurz.rezbarstvi@
seznam.cz

jakub.doubrava@
fbsbohemians.cz

Pondělí
14.00 – 15,30

5. -9. třída

1400,- za
10 lekcí

Úterý
14 – 15
hala Bublina aréna
Lomnického 1
lektor si děti
vyzvedne v
družině půl hodiny
před zahájením,
po skončení zase
děti přivede

1. stupeň

1900,-

Děti vedeme k získání
správných základů
volejbalu, k pravidelnému
sportování, k možnosti
najít si nové kamarády a v
budoucích letech bavit se
sportem a radovat se
z výher, např. v dresu TJ
Sokola Praha Vršovice.
https://volejbalvrsovice.estranky.cz/
Přijďte si vyrobit ručně ze
dřeva misku, lžíci, nebo
loutku, nebo si vymyslete
něco svého. Naučte se
pracovat s dlátem,
hoblíkem nebo nožem, a
vyzkoušejte si voňavou
práci se dřevem. Kurz je
pro děti od 11 let.

https://
forms.office.com/
Pages/
ResponsePage.aspx?
id=3YOnPh4ZUOolkwufEl0sPmzYMf0BtBpJJ0Y
GFMRTBUQlpMVllYVz
k3R1lCOTlQVDM5MTI
xUUlBUi4u

Závazná přihláška na kroužky Klubu volného času
ZŠ Táborská pro rok 2021/22
Přihlašuji svého syna/ dceru _________________________________________
třída
na tyto kroužky:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________

Souhlasím/nesouhlasím s uvedením jména a třídy dítěte pro zařazení do jednotlivých kroužků a pro evidenci
docházky.

Datum
Podpis rodičů

